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Universal rengøringsmiddel
Produktbeskrivelse
Universelt rengøringsmiddel til daglig stribefri rengøring af alle overflader, der tåler 
vand. TASKI Sprint 200 Pur-Ecos formulering består af overfladeaktive stoffer, som 
stammer fra naturlige vegetabilske kilder for at minimere miljøpåvirkning og sørger 
for sikker anvendelse.
TASKI Sprint 200 Pur-Eco opfylder kriterierne til EU Blomstens miljømærke.

Egenskaber
 • pH-neutral
 • Hurtigtvirkende
 • Baseret på en effektiv sammensætning af alkohol og overfladeaktive stoffer, som 

stammer fra naturlige vegetabilske kilder
 • Samme friske duft i hele Pur-Eco serien

Fordele
 • Velegnet til brug på alle overflader der tåler vand, inklusive vinduer, spejle, 

glaseret keramik og plastik overflader
 • Efterlader overfladen stribefri
 • Fremragende fjernelse af fingeraftryk og andre pletter fra let klæbende snavs
 • Giver en behagelig duft i alle rengjorte områder

Brugsanvisning
Korrekt dosering sparer omkostninger og mindsker miljøpåvirkningen.
Bruseflaske: 0,9 %. Øg doseringen ved kraftig besmudsning.
Dosering spand: 0,3%. Øg doseringen ved kraftig besmudsning.

Anvendelse
Rengøring med bruseflaske: Doser produktet i en bruseflaske fyldt med vand, 
sprøjt opløsningen på en fugtig klud og rengør. Hvis det er nødvendigt, sprøjt direkte 
på snavset og tør af. Skyl eller skift klud jævnligt. Brug en skuresvamp til at fjerne 
fastsiddende snavs.

Spand: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen med en klud/
svamp og rengør. Brug en skuresvamp til at fjerne fastsiddende snavs.

Gulvmopning: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen med 
en mop og fjern det snavsede vand.

Vigtigt: Må ikke anvendes på vandfølsomme overflader/materialer, f.eks. ubehandlet 
træ eller kork. Test produktet på et lille, skjult sted, inden rengøringen påbegyndes. © A.I.S.E.
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Tekniske specifikationer

Platform
Beskrivelse og 
pakkestr. Spray flaske Spand Udseende

pH værdi 
koncentreret

pH værdi 
brugsopløsning

Vægtfylde 
(20°C)

Koncentreret Sprint 200 Pur-Eco 
6x1L og 2x5L

4.5-9ml i 500ml 
(0.9-1.8%)

30-90 ml / 10L 
(0,3% - 0,9%)

Klar blå 8 7 0,985 g/cm3

SmartDose Sprint 200 Pur-Eco SD 
1 x 1.4 L

1 pump i 500ml 
(1%)

1-2 pump / 5L 
(0,3-0,6%)

Klar blå 8 7 0,985 g/cm3

QuattroSelect Sprint 200 Pur-Eco QS 
2x2,5L

1% 0,3% Klar blå 8 7 0,985 g/cm3

Ovenstående data er vejledende for en normal produktion og bør derfor ikke betragtes som specifikationer.

Sikkerhedsinformation og oplysninger om opbevaring
Se venligst separat sikkerhedsdatablad (SDS) for oplysning om håndtering og bortskaffelse. https://sds.diversey.com).  
Opbevares i lukket original emballage ved normal temperatur.

VIGTIGT!
Test materialets kompatibilitet på et lille, ubemærket sted før brug.

Miljøinformation
TASKI Sprint Pur-Eco, licens (DK/020/006), opfylder EU-Ecolabel kriterierne som et miljøvenligt produkt. Brug korrekt dosering og 
laveste anbefalede temperatur for at minimere miljøpåvirkningen. De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er 
biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU’s rengøringsforordning, EC 648/2004.


